Kvindelig Sejlklub – Natnavigation – Opgave – Syd om Middelgrunden
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Spørgsmål
Sejl til kompasbøjen v. hjørnet af Fiskerihavnen. Hvad
er afstanden fra bro 8 til kompasbøjen?
Beskriv bøjen og hvordan sådan en bør rundes

3

Hvad er natsignaturen på bøjen (lys på den)

4

Sejl kurs 93º 1,1 SM til det lille vinkelfyr nord f
arb.omr. er tværs. Fortsæt 0,3 SM til hjørnet af
arb.området. Sejl derefter 200º til en rød blinkbøje.
Hvad er det?

5

I ser et grønt lys i pejling 72º. Beskriv det.

6

I passerer flere lysbøjer tæt på. Beskriv dem.

7

Hvornår bruges vinkelfyr i stedet for fyr m. alm. hvidt
lys?
Sæt kurs mod Fl(2)R 5s på position 55º41,7-Ø12º38,3.
Beskriv den og lyskarakteren.
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Svar

Spørgsmål
9

Undervejs mod dette punkt ser I mod vest et fyr med
skiftevis rødt, grønt og hvidt lys. Beskriv det, hvad
markerer det?

10

Fra Fl(2)R 5s sætter I kurs mod Q(6)+Lfl 15 s. Hvad er
det? Beskriv bøjen.
Hvad markerer bøjen?
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Hvad er kursen mod Q(6)+Lfl 15 s, og afstanden fra
Fl(2)R 5s?
Undervejs skal I holde øje med, at I ikke sejler ind i en
bøje uden lys. Hvilken?
Ved Q(6)+Lfl 15 s:
Hvordan er bøjens refleksmærker?
I ser et grønt lys i pejling 169º. Hvad er det?
Hvad kendetegner et OC-fyr?

15

Hvordan ses vindmøller i mørke?

16

Sejl nu 1,6 SM kurs 10º. Beskriv hvad I kommer til.

17

I pejling 96º ses rødt blink. Beskriv det.

18

Sejl 1 SM kurs 351º. I passerer en mørklagt bøje.
Hvilken og hvad afmærker den?
Sejl nu 309º til vinkelfyret nord for arb.området
Sejl i havn – på vej ind ses ret forude røde blink.
Beskriv fyrkarakteren
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Svar

Noter observationer, I gør undervejs af andre skibe, I møder:
Skib observeret
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